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Jeg er begejstret! Denne bog har helt klart manglet i mit liv og på min bogreol. Sjældent har jeg læst en bog,
der på så god måde hjælper mig til at se mit liv som kvinde fra Guds perspektiv. Jeg oplever mig både
genkendt og udfordret af de bibelske beretninger og de personlige historier, forfatteren fremhæver.

Det giver identitet og selvværd at se mig selv med Skaberens øjne, og bogen hjælper mig til at glæde mig
over min seksualitet som en god gave fra Gud. Med jævne mellemrum opfordres jeg til at standse op og

tænke efter, hvordan det læste kan bruges i mit eget liv - det er godt!

Bogen er oplagt at bruge som udgangspunkt for samtaler med både veninder og en evt. kæreste eller
ægtefælle. Alle kvinder fra omkring 20 år og opefter vil få glæde af at læse og arbejde med denne bog.

Vibeke Sode Hjorth, leder af og redaktør på AdamogEva.dk
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